„STROM PRO BARUŠKU“
Zveme jednotlivce i skupiny, d ti, mládež, studenty, dosp lé i seniory, rodi e, školy,
spolky, širokou ve ejnost na osv tový program

"STROM PRO BARUŠKU"
"PRIJÍMÁME ŽIVOT SE VŠEMI JEHO BARVAMI POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI …
v rámci celorepublikového projektu 72 hodin !
Areál zahrádká ské kolonie
eské Bud jovice Pražské p edm stí cca 50 m od
k ižovatky Pražská x Nádražní x Strakonická sjezd z Nádražní ul. Loc: 48°59'22"N
14°28'45.8"E mapa na www.vskh.cz
Neziskové organizace, které jsou leny POHODÁ I VSKH se spole n zapojili projektem "STROM PRO BARUŠKU"
do vyhlášené výzvy celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin! Prom na okolí a zahrady se zam ením na
živou p írodu a podporu eduka ních projekt pro školní d ti a mládež.
Baruš ina zahrada, zahrada hrou zam ená na živou p írodu a podporu eduka ních projekt pro školní d ti a mládež.
Inspirativní a podn tné prost edí, které p ispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji nejen d tí, u itel , rodi ,
odborník a místní komunity, kde se d ti mohou svobodn rozvíjet, objevovat své schopnosti a upev ovat sv j vztah
k okolnímu sv tu. Zahrada je zárove u ebnou, místem pro volné d tské hry a poznávání p írody, prostorem pro
setkávání širší komunity, dává p íležitost aktivn podílet na p em n svého okolí a p irozen se tak u it ob anským
dovednostem. Zahradu navšt vují i školy, které si uv domují význam prost edí pro zdravý a všestranný rozvoj d tí.
Zahrada je otev ena široké ve ejnosti.
Na po est Báry (ara zelenok ídlá / chloroptera) koterapeuta, která letos v ervnu podlehla vrozené vad srdce,
prom níme zahradu se zam ením na živou p írodu. Dlouhodobý projekt zahájíme symbolicky vysazením stromu na
její po est.
Pro d ti ze škol je p ipraven interaktivní eduka ní program, který povede odborník pro ochranu p írody a životního
prost edí Ing. David Fuka a zkušební komisa zooterapie, odborník animoterapie Romana Bo ková, eduka ní
program o významu chovu v el s ochutnávkou medu vede odborník v chovu v el Ing. Petr Schütz. Na záv r je
p ipraven táborák s drobným ob erstvením.
Do projektu se zapojila i nedaleká Mate ská a základná škola.
Záštitu akce p evzala editelka Asociace Zooterapie o.p.s. Romana Bo ková a editel Místní ak ní skupiny Hlubocko –
Lišovsko Václav Fu ík spole n s asistentkou Ing. Annou Hotárkovou.
Patronem akce je Michal Vaniš zakladatel zoo stanice první pomoci a MVDr. Vladimír Vav ín, který zajiš uje
veterinární pé i našemu zookoutku.
Bára ara zelenok ídlá / chloroptera celý sv j krátký život p inášela radost, úsm v a sílu.
Koterapeut ornitoterapie nejen pro d ti, osoby se znevýhodn ním a seniory.
https://www.72hodin.cz/2016/projekty/strom-pro-barusku

vedoucí projektu Romana Bo ková
GSM: +420 724 410 286

Zahájení více denní celorepublikové akce pro všechny zú astn né a zapojené neziskové organizace
se svými vlastními projekty symbolicky vysazením stromu 13.10. 2016 od 10:00 – 14:00 hod.
Program:
13.10. 2016
8:15
sraz v par íku s cyklostezkou mezi ulicemi Plze ská a Pr b žná B za Juvelem - úklid
ve ejného prostranství par íku s cyklostezkou sm rem k ulici Pražská, kolem Dobrovodského potoka sm rem
k zahrádká ské osad Husova kolonie Pražské p edm stí p es otev ené prostranství sm rem k zahradám.
9:00
interaktivní eduka ní program o významu chovu v el s ochutnávkou medu „MEDULIENKA“.
Eduka ní program vede odborník v chovu v el Ing. Petr Schütz.
11:00 vysazení strom jednotlivými organizacemi v rámci zahájení jejich projekt
12:00 táborák s drobným ob erstvením
V P ÍPAD

NEP ÍZNIVÉHO PO ASÍ SE AKCE NEKONÁ

Tímto zapojené neziskové organizace zahájí své dobrovolnické projekty v rámci celorepublikové akce 72 hodin!
Hromadné zakon ení a zhodnocení jednotlivých projekt zapojených neziskových organizací v ned li 16.10. 2016.

